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Nadere wijziging van de Opiumwet (Stb. 7925, 767,) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

No. 1 

ONTWERP VAN WET 

No. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot nadere wijziging van de Opiumwet (Stb. 1928, 167). 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 
Amsterdam, 21 april 1956. 

JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst 
is in de Opiumwet (Stb. 1928, 167) wijziging te brengen 
inzake het bepaalde omtrent indische hennep, voorts het the-
rapeutische gebruik van nader aan te wijzen verdovende mid-
delen te beperken, alsmede in genoemde wet enige redactionele 
verbeteringen aan te brengen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 
In de Opiumwet (Stb. 1928, 167) worden de volgende na-

dere wijzigingen aangebracht: 

In artikel 1, eerste lid, wordt het bepaalde onder ƒ gelezen 
als volgt: 

/. hennep: de gedroogde toppen, of delen daarvan, van de 
bloeiende of vruchtdragende planten van Cannabis sativa L., 
waaraan de hars nog niet is onttrokken, onverschillig welke 
hun benaming in de handel ook zij. 

B 
In artikel 2, eerste lid, onder ƒ en in artikel 3, eerste lid, 

onder b en c, wordt in plaats van „indische hennep" gelezen: 
hennep. 

C 
In artikel 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht. 
1°. Het tweede lid wordt genummerd 3. 
2°. Na het eerste lid wordt ingevoegd een tweede lid, lui-

dende als volgt: 
2. Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur gevallen 

aanwijzen, waarin het verbod, vervat in het eerste lid onder B, 
niet geldt. 

In artikel 4, tweede lid, wordt in plaats van „veeartsen" ge-
lezen: dierenartsen. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

De aanhef van het tweede lid van artikel 6 wordt gelezen 
als volgt: 

Behoudens bij algemene maatregel van bestuur te geven 
voorschriften is het verbod tot het bereiden, bewerken, ver-
werken, verkopen, afleveren, verstrekken of vervoeren van de 
in artikel 2, eerste lid, onder a, c, d, e, f en g bedoelde 
middelen en tot het bezitten en aanwezig hebben van die mid-
delen en van de in artikel 3, eerste lid, onder a en b, bedoelde 
middelen mede niet van toepassing:. 
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